ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN
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En bild av honom

ORDLISTA
knäpp (sida 6, rad 3), konstig
stammar (sida 6, rad 7), har svårt att tala utan att fastna på orden
ärligt (sida 7, rad 5), helt sant
låtsas (sida 9, rad 1), på lek
utställning (sida 13, rad 6), visning av t.ex. tavlor eller foton
zombieprinsessa (sida 13, rad 8), zombie – levande död, prinsessa – dotter till kung
modell (sida 14, rad 2), person som ställer upp på fotograferingar eller visar kläder
tiara (sida 14, rad 2), smycke att ha på huvudet, diadem
fotomänniskor (sida 16, rad 5), personer som håller på och fotograferar
loppis (sida 18, rad 2), försäljning av billiga, begagnade saker
hångla (sida 19, rad 7), kyssas och kramas närgånget
stativet (sida 20, rad 2), stödet till kameran
fokuserar (sida 20, rad 11), koncentrerar sig på en sak
stämning (sida 25, rad 7), känsla
stolt (sida 25, rad 8), nöjd och glad över något man gjort
hot (sida 28, rad 7), något som skräms
hen (sida 30, rad 10), han eller hon
panik (sida 31, rad 8), skräck, stor rädsla
album (sida 32, rad 1), samling bilder
bakgrunden (sida 32, rad 6), det som finns bakom
stalker (sida 33, rad 1), någon som följer efter en annan
zooma in (sida 36, rad 5), förstora upp, komma närmare
skärpa (sida 36, rad 10), tydlighet
linsen (sida 36, rad 14), kamerans objektiv
nervös (sida 42, rad 5), orolig
inställningarna (sida 43, rad 13), här: kamerans olika knappar
fegis (sida 48, rad 2), någon som inte vågar göra något
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läskig (sida 50, rad 5), otäck
talang (sida 53, rad 5), begåvning, något man har lätt att göra och är bra på
hyllning (sida 54, rad 10), sätt att visa att man tycker om någon eller något
ovant (sida 60, rad 7), så känns det som man inte brukar göra, inte är van att göra

Arbeta med ordlistan
• Jobba två och två. Den ena läser orden, den andra förklarar dem. Byt och gör tvärt om.
• Välj ut fem av orden och skriv en kort berättelse där de orden finns med.
• Vilka av orden i listan har med fotografering att göra?

LÄSFÖRSTÅELSE
• Varför känner sig Alice så trygg med sin kompis Zoe?
• Vem är Bill?
• Hur klär sig Zoe när hon ska vara zombieprinsessa?
• Vart går de för att fotografera?
• Vad känner Alice under fotograferingen?
• Vem upptäcker en främmande person på Alice bilder?
• Hur gör Alice och Zoe för att komma på vem som är stalkern?
• Varför vill inte Alice gå till polisen?
• Vad gör Alice när hon kommer på vem stalkern är?
• Varför är Bill så tystlåten?
• Vad är det som finns på alla Bills bilder på utställningen?

SKRIVA
• Titta på det allra första fotot. Skriv en kort berättelse om hur påsen hamnade där.
• Ibland har tavlor och foton namn. Gå igenom boken och sätt namn på bilderna. Skriv ner
dem och jämför med en kompis.
• Skriv några rader om vad du tycker om boken och varför du tycker så.
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